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1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε
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Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης

e-mail: tm.synt.mmisth@efka.gov.gr

Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. “Ίριδα”, Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 73/17.5.2019, δημοσιεύθηκε ο ν. 4611/2019, “ Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α'
βαθμού,

Συνταξιοδοτικές

Ρυθμίσεις

Δημοσίου

και

λοιπές

ασφαλιστικές

και

συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες
διατάξεις” και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή του, στους υπό
συνταξιοδότηση ασφαλισμένους καθώς και σε όσους πρόκειται να υποβάλουν συνταξιοδοτικό
αίτημα.
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Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ( ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ)
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4337/2015, στους υποψήφιους συνταξιούχους του φορέα που είχαν
οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το
οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το
30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά, το οποίο
προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000€ για τον
τ.ΟΑΕΕ και 15.000€ για το τ. ΕΤΑΑ. Το παραπάνω ποσό οφειλής, συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν
από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις
σαράντα (40).
Από 17/05/2019 με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.
4611/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73/17.5.2019, ισχύουν τα ακόλουθα: τα ανωτέρω ποσά
οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που
δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης
(γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής
της σύνταξης.
Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα
υποβληθούν από 01.10.2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής
στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του Ν.4611/19 έως 30.09.2019
Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες από την
Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ν.4611/2019 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 30.09.2019
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α' του ν. 4611/2019, καθορίστηκαν οι όροι
και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση για τις οποίες δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες με την
εγκύκλιο 24/2019 της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (άρθρο 9)
Ασφαλισμένος ο οποίος θα υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6
του ν. 4611/2019 και η οφειλή του είναι μικρότερη από το όριο που ορίζεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως
ισχύουν και στην πάγια ρύθμιση του κεφ. Α του παρόντος, δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.
Ειδικότερα για τον ΟΓΑ, με το παρόν άρθρο επέρχεται τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 και οι οφειλέτες δικαιούνται απονομή σύνταξης
λόγω γήρατος εφόσον υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών, έχουν ήδη
συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την
31.12.2019 και η οφειλή τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000€.
Η αλλαγή ποσού οφειλών στον ΟΓΑ αφορά και τις άλλες κατηγορίες σύνταξης
(αναπηρίας, θανάτου).
Τα ανωτέρω, όπως και με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δεν έχουν εφαρμογή για παρακράτηση
οφειλών από διαδοχική ασφάλιση.
Οι παραπάνω οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120, με
ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50€ (άρθρο 2 παράγραφος 4) και προκειμένου για τον ΟΓΑ, τα
30€ ( άρθρο 3, παράγραφος 4).
Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:
α. Έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11.
β. Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης:
•

Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης.

•

Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
έως την έκδοση απόφασης, παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που
καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

•

Οι επόμενες δόσεις, παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από
αυτόν της έναρξης καταβολής της σύνταξης.

•

Ειδικά κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη
παρακρατούνται

τα

ποσά

που

αντιστοιχούν

στο

ελάχιστο

ποσό

δόσης,

όπως

προαναφέρθηκαν. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη
παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της
οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.
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Σε περίπτωση που η οφειλή που έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 6 του ν.4611/2019,
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ξεπερνά το όριο που ορίζεται
από τις διατάξεις της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του ν.
3863/2010, όπως ισχύουν, θα ακολουθείται η έως σήμερα οριζόμενη διαδικασία κοινοποίησης
οφειλής για το ποσό που υπερβαίνει το κατά περίπτωση δυνάμενο να παρακρατηθεί. Εφόσον το
ποσό αυτό καταβληθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η υπόλοιπη οφειλή θα παρακρατηθεί κατά
τα ανωτέρω.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
α) Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στην ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και θα
υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την 30.09.2019.
β) Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί εφόσον υπαχθούν στην ρύθμιση
από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και στην συνέχεια υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και
μετά την 30.09.2019.
γ) Ασφαλισμένοι για τους όποιους έως και 16.05.2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη
προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν
έχει

απορριφθεί το αίτημα τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτηση τους, υπαχθούν στη

ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την
30.09.2019.
δ) Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της
17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή αν έχει κοινοποιηθεί δεν έχει παρέλθει η νόμιμη
προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30/9/2019 .
Ευνόητο είναι ότι εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν ορίζεται διαφορετικά ,η
έναρξη καταβολής της σύνταξης τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της
αίτησης συνταξιοδότησης.
ε) Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως
30.09.2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.
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στ) Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν
μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και έως 17.05.2019 δεν έχει έχει εκδοθεί οριστική
συνταξιοδοτική απόφαση.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ήδη συνταξιούχοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι 17.05.2019, με
οριστική απόφαση συνταξιοδότησης
•

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ

Σε περίπτωση που καταβλήθηκαν ποσά για εφάπαξ εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό
τη συνταξιοδότηση και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό, η οφειλή είναι δυνατόν να
υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, μετά από αίτηση του οφειλέτη, ως εξής:
Η αρχική οφειλή, χωρίς να συνυπολογιστεί τυχόν καταβολή, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 2 έως 6.
Από το ποσό της οφειλής, όπως αυτό θα προκύψει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αφαιρούνται
τα εφάπαξ ποσά που έχουν καταβληθεί.
Το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, εντάσσεται στην ρύθμιση του
παρόντος.
Αν το ποσό της οφειλής,που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που
έχει καταβληθεί, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.
•

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ

Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να
αποπληρώσει, εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των
δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την
επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
Την ίδια δυνατότητα συνέχισης της ρύθμισης θα έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι των
οποίων η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας,
καθώς από τις καταστατικές διατάξεις πρώην Φορέων δεν προβλεπόταν η απόρριψη του αιτήματος
(πχ ΟΑΕΕ).
Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3) μηνών από την
λήξη της δίμηνης προθεσμίας το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την λήξη της προθεσμίας.
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•

ΛΗΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Στην περίπτωση διακοπής συνταξιοδότησης λόγω λήξης του δικαιώματος, π.χ. σύνταξη αναπηρίας
ή σύνταξη λόγω θανάτου (τέκνων ή επιζώντων συζύγων που θα τελέσουν νέο γάμο), ο οφειλέτης
εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση και να αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό των δόσεων.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ
ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥΣ.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις που ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν θα υποβάλει αίτημα για
υπαγωγή στην νέα ρύθμιση οφειλών , οι δόσεις στις οποίες θα διενεργείται η παρακράτηση της
οφειλής από τη σύνταξη είναι 120, με τα ελάχιστα ποσά προβλεπόμενης δόσης που
προαναφέρθηκαν.
Τα παραπάνω αφορούν αιτήματα συνταξιοδότησης:
1. Που θα υποβληθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4611/2019 ήτοι 17.05.2019 έως
30.09.2019.
2. Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, γνωστοποιήθηκε στους
υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή, αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι τη δημοσίευση του νόμου
ν.4611/2019, η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της.
3.

Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, γνωστοποιήθηκε στους
υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή την οποία και εξόφλησαν εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης

4. Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, δεν θα γνωστοποιηθεί οφειλή
δεδομένου ότι αυτή δύναται να παρακρατηθεί και εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής
απόφασης.
5. Που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου και βρίσκονται σε
οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.
Συν/να : ΦΕΚ 73 Α΄/17.05.2019 (σελ. 2101-2103 & 2111 )
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Λ. ΣΕΜΠΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω
της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.
3. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν
και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για
τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Οι οφειλές του
προηγούμενου εδαφίου υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να
επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία
υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση
του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των
σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
του ν. 4469/2017.
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4. Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές
προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη
ρύθμιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος είναι δυνατή μόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί
από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.
Άρθρο 2
Οφειλές μη μισθωτών
1. Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018,
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη
και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται
να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος. Κύρια οφειλή
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης
στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών του τέταρτου εδαφίου της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου. 1 του άρθρου 39,
της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85). Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής
που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016,
επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής
που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.
Ο επανυπολογισμός των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
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4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 3
Οφειλές προς Ο.Γ.Α.
1. Το σύνολο των οφειλών των ασφαλισμένων προς
Ο.Γ.Α., που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί
στη ρύθμιση του παρόντος.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ευρώ.
Άρθρο 4
Οφειλές εργοδοτών
1. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την
απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως
και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω
μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη
ρύθμιση του παρόντος.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως
έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση, ως εξής:
α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%).
β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας
οφειλής, έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 5
Οφειλές από αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές
1. Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο
έως και 31.12.2018 δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση
του παρόντος, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη
λόγω των οφειλών αυτών.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί των
πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις
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παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις
που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.
5. Ειδικά για συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε
ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών της παραγράφου 1 με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων
από το ποσό της σύνταξης, η υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος συνεπάγεται την έναρξη της παρακράτησης των
δόσεων για την εξόφληση της εναπομένουσας οφειλής
από το ποσό της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, από τον επόμενο μήνα από την υπαγωγή στη
ρύθμιση. Από την έναρξη της παρακράτησης του προηγούμενου εδαφίου, η προγενέστερη ρύθμιση παύει να ισχύει.
Άρθρο 6
Οφειλές από περισσότερες αιτίες
Σε περίπτωση οφειλών από περισσότερες αιτίες, κατά
τις διακρίσεις των άρθρων 2 έως 5, οι οφειλές από κάθε
αιτία ρυθμίζονται αυτοτελώς και ο οφειλέτης καταβάλλει
αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθμισης.
Άρθρο 7
Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής
που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής,
η οποία είναι σε ισχύ, στη ρύθμιση του παρόντος. Στην
περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων
της προηγούμενης ρύθμισης. Ειδικά για συνταξιούχους
που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής
οφειλών με παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων
από το ποσό της σύνταξης, το υπολειπόμενο ποσό οφειλής παρακρατείται σε μέχρι εκατόν είκοσι (120) δόσεις,
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση του συνταξιούχου. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 8
Αμφισβητούμενες οφειλές και οφειλές
που τελούν σε αναστολή είσπραξης
1. Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν,
με επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31.12.2018 και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή
είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, ή
αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου
βοηθήματος ή μέσου.
2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17, η άρση της αναστολής είσπραξης
ή της αμφισβήτησης των οφειλών που δεν συμπεριλήφθηκαν στη ρύθμιση δεν συνεπάγεται την έκπτωση του
οφειλέτη από τη ρύθμιση του παρόντος.
3. Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος,
δίχως να περιλαμβάνονται σε αυτή οι οφειλές της παραγράφου 1, η μεταγενέστερη υπαγωγή των οφειλών
αυτών δεν είναι δυνατή, ακόμη και μετά την άρση της
αναστολής ή της αμφισβήτησης.
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Άρθρο 9
Δικαίωμα συνταξιοδότησης
1. Αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή
προκύπτει μετά τον υπολογισμό της σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, είναι κάτω από το όριο
που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 και
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 61
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),
ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος, το όριο
που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 68 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται στο ποσό
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τους ασφαλισμένους
του πρώην Ο.Γ.Α. που συμπληρώνουν το 67ο έτος της
ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019.
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 καταβάλλονται σε
μηνιαίες δόσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των
άρθρων 2 έως 6, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις
εκατόν είκοσι (120).
3. Η υποχρέωση καταβολής καθορίζεται ως εξής:
α) Έως την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της ρύθμισης, σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 11.
β) Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται
η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι
δόσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα του προηγούμενου εδαφίου παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό
της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό. Οι επόμενες δόσεις παρακρατούνται από
το ποσό της σύνταξης κάθε επόμενου μήνα από αυτόν
της έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ειδικά κατά την
περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης, από τη σύνταξη παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο
ελάχιστο ποσό δόσης. Η διαφορά μεταξύ του ποσού
της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος
ελάχιστου ποσού δόσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της
οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για
το διάστημα αυτό.
γ) Αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός τριών (3)
μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης,
το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα
από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την
επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
4. Αν η συνταξιοδότηση διακοπεί λόγω λήξης του δικαιώματος, ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη
ρύθμιση.
5. Αν έχουν καταβληθεί εφάπαξ ποσά για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση
και τα ποσά αυτά δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτό, η
οφειλή δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος,
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, ως εξής:
α) Η αρχική οφειλή, δίχως τον συνυπολογισμό των καταβολών, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 2 έως 6.
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β) Από το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύμφωνα
με την περίπτωση α΄, αφαιρούνται τα εφάπαξ ποσά που
έχουν καταβληθεί.
γ) Το ποσό της οφειλής, όπως προκύπτει σύμφωνα με
τις περιπτώσεις α΄ και β΄, εντάσσεται στη ρύθμιση του
παρόντος.
Αν το ποσό της οφειλής, που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι μικρότερο από αυτό που έχει καταβληθεί, το υπερβάλλον δεν αναζητείται.
Άρθρο 10
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης
1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του
παρόντος, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και
αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω
μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της
υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με
βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως
υπολογιζόμενο.
2. Αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη
σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η
εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με
ανακαθορισμό των ποσών της ρύθμισης.
3. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή
τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
Άρθρο 11
Υποβολή αίτησης - Τηρητέα διαδικασία
1. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη
ρύθμιση του παρόντος παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.
2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Κατ’ εξαίρεση,
όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.
3. Για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, η διαδικασία
υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Στους
οφειλέτες του άρθρου 2 που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της
οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου
και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση
για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.
4. Για τους οφειλέτες των άρθρων 4 και 5, υποβάλλεται
απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.
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ρήγησης της αιτούμενης αναδρομικά παροχής και διενεργείται συμψηφισμός μεταξύ του οφειλόμενου από
τον ασφαλισμένο ποσού και του ποσού που προκύπτει
αν η παροχή χορηγούταν κατά τον χρόνο στον οποίο
ανατρέχει η αίτηση.
Άρθρο 40
Παρακράτηση οφειλών από σύνταξη
Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Τα ανωτέρω ποσά οφειλής, συμψηφίζονται ή
παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από
εξήντα (60) για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.
β) Ειδικά για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης
προκύπτει από τη διαίρεση του οφειλόμενου ποσού με
τον μέγιστο αριθμό δόσεων, σύμφωνα με την περίπτωση
α΄. Αν μετά από νέα υγειονομική κρίση παραταθεί εκ
νέου η σύνταξη αναπηρίας για ορισμένο χρόνο, ανεξαρτήτως διάρκειας, αλλά με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο της προηγούμενης υγειονομικής κρίσης,
το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται με τον
ίδιο ως άνω τρόπο. Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν
παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και προσαυξήσεις), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί με τιμές που
ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στον συνταξιούχο και αναζητείται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ελάχιστο ποσό της
μηνιαίας δόσης των περιπτώσεων α΄ και β΄ δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.».
Άρθρο 41
Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων
συνταξιούχων
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία
παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις
και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό
που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.».
2. Στον λογαριασμό της παραγράφου 1 μεταφέρονται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό
Λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ.
ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με
σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών,
όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας,
μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων
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ενημερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και
την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος
των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό
ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου,
του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί,
με την προϋπόθεση ότι, γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει
από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή του ΕΦΚΑ. Προς τον σκοπό
αυτόν, κάθε συνταξιουχική οργάνωση υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό των
αρχαιρεσιών της.
Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται:
α) Οι Ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
β) Τα Σωματεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που
είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν
πανελλήνια εμβέλεια. Στα σωματεία για τα οποία δεν
υφίσταται στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο, εργασιακό χώρο ή ιδιότητα, Ομοσπονδία, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και
όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου
κλάδου.
γ) Σε συνταξιουχικές οργανώσεις για τις οποίες παρακρατείται ειδική εισφορά, σύμφωνα με άλλες ειδικές
ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η
παρακράτηση του παρόντος, η κατανομή γίνεται βάσει
του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει
του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου.
Στη συμμετοχή βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων
μελών δύναται να συμμετάσχουν και Ομοσπονδίες ή
υπερκείμενες αυτών Ενώσεις, μετά από απόφαση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό
ότι, στα μέλη τους γίνεται η παρακράτηση της παραγράφου 1.
Από τη συμμετοχή στη διαδικασία κατανομής αποκλείονται:
α) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή
χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους.
β) Συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούν
συνταξιούχους οι οποίοι δεν προέρχονται από προσδιορισμένους και συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους,
χώρους ή ιδιότητες.
Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέμεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού
που κατατίθεται στον λογαριασμό κάθε έτους. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει ως αποθεματικό στον λογαριασμό και χρησιμοποιείται για τυχόν οικονομική ενίσχυση
συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο,
ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την
τροποποίηση των αρχικών κατανομών κάθε φορά που
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους
του πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), για τους οποίους
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115).

